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 בראשית פרק כח 
 ַוִ�ְפַ�ע) יא( :ָחָרָנה ַוֵ�ֶלְ� ָ�ַבע ִמְ�ֵאר ַיֲעקֹב ַוֵ�ֵצא) י(

 ֵמ'ְבֵני ַוִ�ַ&ח ַהֶ%ֶמ� ָבא ִ$י ָ�  ַוָ�ֶל# ַ�ָ"ק! 
 :ַהה*א ַ�ָ"ק!  ַוִ�ְ�ַ$ב ְמַרֲא�ָֹתיו ַוָ�ֶ)  ַהָ"ק! 

ָ,  ְוִהֵ+ה ַוַ�ֲחלֹ ) יב( ָ/ב ס-  ַמִ�יַע ְורֹא�! 'ְרָצה מ-
 :�! ְויְֹרִדי  עִֹלי  ֱאלִֹהי  ַמְלֲאֵכי ְוִהֵ+ה ַהָ%ָמְיָמה

 י"רש
 כנע# בנות שרעות שבשביל ידי על 3 יעקב ויצא) י(

 הפסיק, ישמעאל אל עשו הל� אביו יצחק בעיני
 וירא) ו כח לעיל (וכתיב יעקב של בפרשתו העני#
 :הראשו# לעני# חזר ומשגמר', וגו בר� כי עשו
 לכתוב צרי� היה לא 3 שבע מבאר יעקב ויצא
  אלא, יציאתו הזכיר ולמה, חרנה יעקב ויל� אלא

, הדרה הוא הזיו הוא הודה הוא בעיר שהצדיק שבזמ#, רוש  עושה המקו  מ# צדיק שיציאת מגיד
 ויל� :ורות בנעמי האמור, המקו  מ# ותצא) ז א רות (וכ# הדרה פנה זיוה פנה הודה פנה מש  יצא

 הנזכר במקו  אלא מקו  באיזה הכתוב הזכיר לא 3 במקו� ויפגע) יא( :לחר# ללכת יצא 3 חרנה
 טז יהושע (כמו 3 ויפגע :מרחוק המקו  את וירא) ד כב לעיל (בו שנאמר המוריה הר הוא, אחר במקו 

, בי תפגע ואל) טז ז ירמיה (כמו תפלה לשו# פירשו ורבותינו. בדבשת ופגע) יא יט ש (, ביריחו ופגע) ז
 שמפורש כמו, האר; לו שקפצה ללמד�, ויתפלל כתב ולא הכתוב ושנה. ערבית תפלת שתק# ולמדנו
 משמע, השמש בא כי .השמש ויבא לכתוב לו היה 3 השמש בא כי ):ב צא חולי# (הנשה גיד בפרק

 סביב מרזב כמי# עשא# 3 מראשותיו ויש� :ש  שילי# כדי בעונתה שלא פתאו  חמה לו ששקעה
, ראשו את צדיק יניח עלי אומרת זאת, זו ע  זו מריבות התחילו. רעות חיות מפני ירא שהיה לראשו
 ש  אשר האב# את ויקח) יח פסוק (שנאמר וזהו, אחת אב# ה"הקב עשא# מיד, יניח עלי אומרת וזאת

 ששמש שני  עשרה ארבע אבל, שכב מקו  באותו מיעוט לשו# 3 ההוא במקו� וישכב :מראשותיו
 :בתורה עוסק שהיה, בלילה שכב לא עבר בבית

 
 ב" ע–א "מסכת סנהדרין דף צה ע

 עבד אליעזר: האר; לה  קפצה שלשה: רבנ# תנו
 אבישי. צרויה ב# ואבישי, אבינו ויעקב, אברה 

 3 אברה  עבד אליעזר. דאמר# הא 3 ויהצר ב#
, העי# אל היו  ואבא )ד"כ בראשית( דכתיב

 דכתיב||  3 אבינו יעקב. נפק יומא דההוא למימרא
 חרנה ויל� שבע מבאר יעקב ויצא )ח"כ בראשית(

 כי. השמש בא כי ש  ויל# במקו  ויפגע וכתיב
 מקו  על עברתי אפשר: אמר לחר# מטא

 בעי? בו התפללתי לא ואני אבותי בו שהתפללו
 קפצה 3 למיהדר בדעתיה דהרהר כיו#, למיהדר

 אי#: אחר דבר. במקו  ויפגע מיד. ארעא ליה
 אל ואתה )'ז ירמיהו( שנאמר, תפלה אלא פגיעה
 ותפלה רנה בעד  תשא ואל הזה הע  בעד תתפלל
 דצלי בתר השמש בא כי ש  ויל#. בי תפגע ואל
 זה דיקצ: הוא ברו� הקדוש אמר, למיהדר בעי
 , השמש בא מיד? לינה בלא יפטר, מלוני לבית בא

 י"רש
 בא אלמא 3 חרנה ויל� שבע מבאר יעקב ויצא
 לחר# הגיע לא שעדיי# במקו  ויפגע וכתיב לחר#
 3 אבותי בו שהתפללו .אל בבית עדיי# שהיה

, מש  ויעתק דכתיב אברה (, ויצחק אברה 
 3 למהדר בדעתיה הרהר ).בידי מקרא אי# 3 יצחק
 וקרא, מיד ש  והיה 3 ארעא ליה קפצה .למקו 
 פגעו שהמקו  במקו  ויפגע דכתיב, מוכיח

 גרסינ� הכי .המקו  לו ונתקרב האר; לו ושקפצה
 למורי ונראה 3 תפלה אלא פגיעה אי� אחר דבר

 זה 3 אל בית .מילתא ה� מיגרסא לא דהכא
 ויבא 3 השמש בא כי .לאר; חו; חר#, ירושלי 
 דמשמע, השמש בא כי אאל נאמר לא השמש
 שראה כיו#, גדול היו  עוד כי לחזור דעתו שהיה

 משמע 3 השמש לו ויזרח .ל# 3 השמש בא כי
 .כבר בשבילו שבא כבר לו שהיה השמש

: יצחק רבי אמר אלא! זרחה כולו העול  לכל והלא? זרחה בלבד לו וכי, השמש לו ויזרח דכתיב והיינו
 אחזיהו א  ועתליה )א"י' ב מלכי ( דכתיב 3 דדוד זרעיה דכלה נל#ומ. בעבורו זרחה בעבורו שבא שמש
 אשתייר נמי הת  3! יואש ליה אשתייר והא 3. הממלכה זרע כל את ותאבד ותק  בנה מת כי ראתה
 לא אלמלא: רב אמר יהודה רב אמר. אביתר ושמו אחטוב ב# לאחימל� אחד ב# וימלט דכתיב, אביתר
 .ופליט שריד דוד של מזרעו נשתייר לא טובאחי ב# לאחימל� אביתר נשתייר
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 'תפילת מנחה סימן ז'  הל–ליקוטי הלכות 
 

ִיְתָ�ַרְ� ר!ֶצה Aַ�ְֶיָקא ֲאַנְחנ* ַנֲעבֹד ' ִ$י ה,  ִ$י ִעַ&ר ָ$ל ַהִ@&*ִני  ֵה  ַעל ְיֵדי ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א ַ$ִ+ְזָ$ר ְלֵעיל]פד[
Bֶַמר ֲאד!ֵננ* מ!ֵרנ* ְוַרֵ�נ* ְלַכָ"ה ֵמֲאָנָ�יו ִא  ָהָיה ַהָ&ד!�  ָ�ר*ְ�  ה*א ר!ֶצה ַלֲעבֹד , ה ָהע!ָל א!ת! ִמC�ֶ !ְכמ*

ִיְתָ�ַרְ� ִ$י ' ֲאָבל ֶזה ָיד*ַע ֶ�ָ&ֶ�ה ְוָכֵבד ְמאֹד ְלָהCָד  ַלֲעבֹד ֶאת ה. 'ֶאת ַעְצמ! ְ�ַעְצמ! לֹא ָהָיה ָצִריְ� א!ְתָ� ְוכ*
ִיְתָ�ַרְ� ְ$מ! C�ְֶמר* ַר�!ֵתינ* ' *ִבְפָרט ַעל ָ$ל ִמי ֶ�ר!ֶצה ִלְכנֹס ַ�ֲעב!ַדת ה, ַהֵ�ֶצר ָהָרע ִמְתַ�ֵ�ר *ִמְתDֵַ%ט ְמאֹד

, ְוַעל ֵ$# ְ�ֶהְכֵרַח ֶ�ִ�ְהֶיה ִס�*ַע ִמְ,ֵעָ,א. 'כ*ִזְכר!ָנ  ִלְבָרָכה ַעל Dָס*ק ִ$י ִהְגAִיל ַלֲע)!ת Dָ�ֶַ�ט ָיד! ִ�ְגד!ִלי  ְו 5 

ְו'F ַעל Dִי ֵכ# ְצִריִכי# ֵאיֶזה ִהְתע!ְרר*ת ִמְ,ַמEָה , *ֶבֱאֶמת ַה$ֹל ִמֶ"+* ִיְתָ�ַרְ� ְ$מ! ֶ�ָ$ת*ב ִמי ִהְקAִיַמִני ָוֲאַ�ֵ, 
ֶזה* , ִבי# ְ$ָלל ֵאיְ� ַה$ֹל ִמֶ"+* ִיְתָ�ַרְ� ְו'F ַעל Dִי ֵכ# ְצִריִכי# ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@אְוֶזה ִאי ֶאְפָ�ר ְלָה. ַעל ָ$ל Dֵָנִי 

ִיְתָ�ַרְ� ָ$ל ִהְתע!ְרר*ת ' ְוַעל ֵ$# ָיָקר ְוָח�*ב ְמאֹד ֵאֶצל ה. ִנְפְלא!ת ְ@ִמי  Aִֵעי  ְוַכְמבCֹר ִמBֶה ְ�ָמק!  'ֵחר
ְוַכ"*ָבא ַהְרֵ�ה ְ�ִדְבֵרי ַר�!ֵתינ* ִזְכר!ָנ  ִלְבָרָכה ִ�ְגָמָרא *ִמְדָרִ�י  . *ת ֶ�ל ָ$ל Cָד  ִמָ$ל ָמק!  ֶ�ה*אְוִהְתע!ְרר

ָד  ִמְתע!ֵרר ִ�ְתִפָ,ה ִ$י ֵ@ֶכF ֶ�ָהC. 'ִיְתָ�ַרְ� ְמַבֵ&� ִמִ�ְ)ָרֵאל Dְִתח* ִלי ְ$ַמַחט ִסְדִקית ַוֲאִני ֶאְפַ@ח ָלֶכ  ְוכ*' ֶ�ה 10 

ְוַעל  ְיֵדי ֶזה ֵי� . ִ$י ַהָ�א ִלEֵָהר ְמַסְ�ִעי# א!ת!, ָוֲעב!ָדה ֶ�ֱאֶמת ָ$ל ֶ�ה*א ִמְתע!ֵרר ֵ@ֶכF ִאְתָער*ָתא Aְִלֵעָ,א ַהְרֵ�ה
ְוֶזה ִעַ&ר ְ�ִחיַנת ַהִ�ח*ִדי  ַהַ+ֲעִ)י  ִמָ$ל . 'ֵתר ְוכ**ְכמ! ֵכ# ִנְמָ�ְ� ִאְתָער*ָתא Aְִלֵעָ,א י!, ל! $ַֹח ְלִהְתע!ֵרר ע!ד

ְוֶזה . ַ$"*ָב# ַ�ַ$ָ*נ!ת' ַהְ@ִפ,!ת ְוָהֲעב!ד!ת ֶ�ה*א ַמה ֶ%ִ"ְתַיֵחד ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א ִע  ִאְתָער*ָתא Aְִלֵעָ,א ְוכ*
ְוַכ"*ָב# ַלַ"ְ)ִ$יל ְ�ִדְבֵרי ַר�!ֵתינ* ִזְכר!ָנ  , �  ַהה*א ֶ�ה*א ְמק!  ַהֵ�ית  ַהִ"ְקAִָהGִיג Cז ַיֲעקֹב ְ$Dָ�ֶַגע ַ�ָ"ק!

. ִאיה* לֹא ָיִהיב Aְַעֵ@יH ְלִהְתDֵַ,ל *ִמ# ַהָ%ַמִי  ְיַעְ$ב*ה*, ְוֵהִ�יב*, ִלְבָרָכה C�ְֶמר* *ַמA*ַע לֹא ִעְ$ב*ה* ְ$ֶ�ָעַבר ָ�  15 

ְוָקְפָצה ל! ָהCֶר; *ָבCה ִלְקָראת! *ָפַגע , ְיִהיב Aְַעֵ@יH ְלֵמיָהַדר. ' ְלָ�  Cַמר ְוכ*ַ$ד ָמִט, ִאיה* ַעד ָחָר# Cִזיל
ַעד , ַהְינ* ִ$י ָ$ל ְזַמ# ֶ�,ֹא ָהָיה ל! ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א ְלִהְתַעֵ$ב ָ�  לֹא ָרצ* ְלַעְ$ב! ִמ# ַהָ%ַמִי . 'ַ�ָ"ק!  ְוכ*

ְוCז ָרCה �ֶֹדל . ְוֵתֶכF ִנְתע!ֵרר ִאְתָער*ָתא Aְִלֵעָ,א ְלָקְרב! *ָבא ַהָ"ק!  ִלְקָראת!, ָנַת# ֶאל ִל�! ַלֲחזֹר ְלָ� ֲאֶ�ר 
  ַהBֶה ֶ�ָ%  ָ$ל עֶֹצ  ִנְפְלא!ת ִעְנַי# ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א ֶ�ַעל  ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶ)ה ִאְתָער*ָתא Aְִלֵעָ,א ְוִעָ&ר! ַ�ָ"ק!

ְוCז ִהGִיג ְ�עֶֹצ  ַהGָָגת! ֶ�ַ�  ָ$ל ִהְתע!ְרר*ת ְוִהְתע!ְרר*ת ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי ְמק!מ!ת ַהְ+פ*ִלי  . ַהִ�ח*ִדי  ַ$ָ�ד*ַע 20 

 :*א ְ�ִחיַנת ִ@&*# ֶזה ַ$ִ+ְזָ$ר ְלֵעילְוַעל  ֵ$# ִ@ֵ&# Cז ְ@ִפַ,ת ַעְרִבית ֶ�ה. ְוָהְרח!ִקי  ְמאֹד ַ�  ֶזה ָיָקר ְמאֹד
 

ִ$י ְ$Dָ�ֶַגע ַ�ָ"ק!  ֶ�ָ�א ִלְקָראת! ְמק!  ַהֵ�ית  ַהִ"ְק�Aָ ֶ�ה*א .  ְוֶזה ַוִ�ְפַ�ע ַ�ָ"ק!  ַוָ�ֶל# ָ�  ִ$י ָבא ַהָ%ֶמ�]פה[
Bֶ�ֶה* ְ�ִחיַנת ַוָ�ֶל# ָ�  ִ$י ָבא .  עֶֹצ  ְמִריר*ת ֲאִריַכת ַהָ�ל*ת ֶ�ִ�ְהֶיה ִמ&ֶֹד ַהִ�ְנָי# ַהְ%ִליִ�י ֶ�ִ�ְתַקֵ�  ְוCז ִהGִיג

ַהֶ%ֶמ� ֶ�ְ"ַרֵ"ז ַעל ֶחְ�ַכת ְמִריַרת ַהָ�ל*ת ְ�ג*F ָוֶנֶפ� ְ$מ! Aָ�ְֶר�* ַר�!ֵתינ* ִזְכר!ָנ  ִלְבָרָכה *מ*ָבא ִ�ְדָבָריו  25 

ְוַעל  ֵ$# ִ@ֵ&# Cז ְ@ִפַ,ת ַעְרִבית ַעל  ְיֵדי ֶ�ֵהִבי# Cז עֶֹצ  ִיְקַרת ַוֲחִ�יב*ת ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א ֲאִפ,* . נ! ִלְבָרָכהִזְכר!
ְ�ִחיַנת ַהִ+יצ!צ!ת , ַרֲא�!ָתיוְוCז ַוִ�ַ&ח ֵמ'ְבֵני ַהָ"ק!  ַוָ�ֶ)  ְמ. ַ$ִ+ְזָ$ר ְלֵעיל' ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי ַהחֶֹ�ְ� ֲאֵפָלה ְוכ*

ַוָ�ֶ)  ְמַרֲא�!ָתיו ֶ�ֶהֱעָל  *ְקָ�ָר  , ְוַהְ+ָפ�!ת ַהְ+פ*ִלי# ֶ�ֵה  ְ�ִחיַנת ִ@ְ�ַ@Dְֵכָנה 'ְבֵני קֶֹד� ְ�רֹא� ָ$ל ח*צ!ת
ְוCז ַוִ�ְ�ַ$ב ַ�ָ"ק!  ַהה*א ֶ�ה!ִריד ֶאת ַעְצמ! ְלָכל ַהְמק!מ!ת . ִ$י $-ָ,א ְ�ַמֲחָ�ָבה ִאְתָ�ִריר*, ְ�ַמֲחַ�ְב@! ַהְ&ד!ָ�ה

ָ/ב 'ְרָצה ְורֹא�! ַמִ�יַע . ְלָבֵרר *ְלַהֲעל!ת ַהְ+ָפ�!ת ִמָ% , ַהְ+מ*ִכי  ַהִ+ְזָ$ִרי  ְלֵעיל ָ,  מ- ְוCז ַוַ�ֲחלֹ  ְוִהֵ+ה ס- 30 

ָ, ֶ�ָהCָד  ָצִר. ַהָ%ָמְיָמה -I�ַ !א ְ$מ�ְוַה$ֹל ִ�ְ�ִביל ִ@&*# ָהע!ָלמ!ת ַעל  ְיֵדי ִאְתָער*ָתא . יְ� ָלֵצאת ִמAְַרָ�א ְלַדְרָ
. ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקי  ע!ִלי  ְ�ִחיַנת ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א. עִֹלי  ְויְֹרִדי  �! ְוִהֵ+ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקי . Aְִלַתָ@א Aְַיָקא

ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקי  יְֹרִדי  ְ�ִחיַנת ִאְתָער*ָתא Aְִלֵעָ,א ֶ��!ֵרד ִמְ,ַמְעָלה ְלַסֵ�ַע ַעל  ְיֵדי ֶ�ִ"&ֶֹד  ָעָלה ִמְ,ַמEָה ְלַמְעָלה 
ִאי  ַמְלCִכי  Bֶ�ֶה* ְ�ִחיַנת ִ$י ַעל ְיֵדי ָ$ל ִהְתע!ְרר*ת ְוִהְתע!ְרר*ת Aְִקד-ָ%ה ִמְ,ַמEָה ִנְבָר. ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א

ְוCז ִנְמָ�ְ� ִס�*ַע ִמְ,ֵעָ,א ֶ�ה*א , *ְבִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א ִאְ@ַער ְלֵעָ,א. ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקי  עִֹלי  ִמְ,ַמEָה ְלַמְעָלה 35 

ְוַעל  ְיֵדי . יַנת ְוִהֵ+ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקי  עִֹלי  ְויְֹרִדי  �!ְוֶזה* ְ�ִח. ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקי  ַה�!ְרִדי  ִמְ,ַמְעָלה ְלַמEָה ְלַסְ�ע!
ְוCז . ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעִ)י  ָ$ל ַהִ�ח*ִדי  ְוַהִ@&*ִני  ַ$ָ�ד*ַע, ֶ�ִ+ְכָלִלי# ִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א ִע  ִאְתָער*ָתא Aְִלֵעָ,א

ִ$י ֲאִפ,* ַיֲעקֹב ִ�ְקד-ָ%ת! ָהֲעצ*ָמה ֶנֱעַל  . ַ�ָ"ק!  ַהBֶה ְוCנִֹכי לֹא ָיָדְעִ@י' ר Cֵכ# ֵי� הַוִ�יַק; ַיֲעקֹב ִמְ%ָנת! ַו�ֹאֶמ
א ְוCז ָ�, ִמֶ"+* ְולֹא ָיַדע ִמְ@ִחָ,ה עֶֹצ  ְקד-ַ%ת ַהָ"ק!  ַהה*א ַעד ֶ�ִ+ְתע!ֵרר ֵמַעְצמ! ַלֲחזֹר ְלָכא# ַ$ִ+ְזָ$ר ְלֵעיל

ְוCז ִהGִיג עֶֹצ  ְקד-ַ%ת ַהָ"ק!  ַהBֶה ֶ��! ָ@ל*י ִ@&*# ָ$ל ַהְ+ָפ�!ת ַהְ+פ*ִלי# ְוָכל , ַהָ"ק!  ִלְקָראת! ַוָ�ֶל# ָ�  40 

ְ+ָפ�!ת ַהְ+פ*ִלי# ְמאֹד I�ֶ!ְבִרי# ֶ�ֲאִפ,* ַה, *ָבֶזה ִ@ֵ&# ְלַהְכִניס ְ�ֵלב ָ$ל ַהְ+ָפ�!ת ְלד!ר!ת ַעד ַה�!  ַהBֶה. ָהע!ָלמ!ת
ִ$י ְמלֹא ָכל ָהCֶר; ְ$ב!ד! ַרק , ִיְתָ�ַרְ�' ֵיְדע* ְוַיֲאִמינ* ֶ�ַ�  ִ�ְמק!ָמ  ֵי� ה, ִיְתָ�ַרְ�' ֶ�ִ�ְמק!ָמ  ֵאי# ִנְמָצא ה

ִ$י ֶ�ֱאֶמת , ִיְתָ�ַרְ� ְ�ָכל ָמק!  ֶ�ָ�ע!ָל ' ֶ��*ְכל* ִלְמצֹא הְוֶ�ַ�  ַהִהְתע!ְרר*ת ֶ�ָ,ֶה  ָיָקר ְמאֹד ְו. ֶ�ֶ+ְעָל  ֵמֶה 
ֲאָבל ִא  ִיְתע!ֵרר ִ�ְבִחיַנת . ַ�ָ"ק!  ַהBֶה ַרק ֶ�ֵאינ! י!ֵדַע ִמ�ֶֹדל ַהַהְעָלָמה ְ�ִחיַנת ְוCנִֹכי לֹא ָיָדְעִ@י' ֵי� ה

ֶ�ִהGִיג עֶֹצ  נ!ְרא!ת , ְוCז ַוִ�יָרא ַו�ֹאַמר ַמה +!ָרא ַהָ"ק!  ַהBֶה. א! ְוַכִ+ְזָ$ר ְלֵעילִאְתָער*ָתא Aְִלַתָ@א ִיְזֶ$ה ְלָמְצ 45 

'ְ� 'F ַעל Dִי ֵכ# . *ִמָ%  ִנְמָ�ְ� ַהִהְתע!ְרר*ת ִלְת�*ָבה ְלָכל ִיְ)ָרֵאל, ַהָ"ק!  ַהBֶה ֶ�ָ%  ָ�ְרֵ�י ָ$ל ַהְ+ָפ�!ת
ְוCז Cַמר ֵאי# ֶזה ִ$י ִא  ֵ�ית ֱאלִֹקי  ֶ�ְ"ַרֵ"ז ַעל ַהַ�ִית ַהְ%ִליִ�י . יִכי# ִהְתע!ְרר*ת ִמְ,ַמEָה ַ$ִ+ְזָ$ר ְלֵעילְצִר

ֲאָבל , ינ* ִזְכר!ָנ  ִלְבָרָכהְ$מ! C�ְֶמר* ַר�!ֵת' ֶ�ַרק ֶזה ִנְקָרא ַ�ִית לֹא ְ$'ְבָרָה  ֶ�ְ&ָרא! ַהר ְוכ*, ֶ�ִ�ָ�ֶנה ִ�ְזכ*ת!
ְרָ�# ֶ�ל ְ�ֵני ָ�ִ@י  ָהִרא�!# ְוַהֵ%ִני ְ$מ! C�ְֶמר* ַר�!ֵתינ* ִזְכר!ָנ  ִלְבָרָכה ' ֵאי# ֶזה'Cַמר ִ�ְל�!#  . ֶ�ְ"ַרֵ"ז ַעל ַהח-

ִ$י , ִ$י ֲעַדִי# לֹא ָ�אנ* ְלִת&*נ!', ֵאי# ֶזה'ֲאָבל ֲעַדִי# , ת ַהְ%ִליִ�יְלה!ִדיַע ֶ�ְ�ַוAַאי ִעַ&ר ַהִ@&*# ַעל  ְיֵדי ְ�ִחיַנת ֵ�י 50 

*ָבֶזה ָרַמז ֶ�ְ/ִריִכי# ִמ&ֶֹד  . ִ$י ֲעַדִי# ְצִריִכי  ִ@&*ִני  ַהְרֵ�ה ַעד ֶ�ִ+ְזֶ$ה ִלְבִחיַנת ֵ�ית ֱאלִֹקי , ִא  ֵ�ית ֱאלִֹקי 
ַ$ִ+ְזָ$ר ' ֵ@י ִמְדָר�!ת ַהְרֵ�ה ֶ�ֵה  ִמְק�Aָ ְמַעט ֶ�ְ,ָ�  ִמְתַקְ�ִצי# ָ$ל ִהְתע!ְרר*ת ֶ�ְ,ַמEָה ְוכ*ָ�ֵ@י ְ$ֵנִס�!ת *ָב

' ַה$ֹל ֶאל הְוCז ָי�*ב* , ַעד ֶ�ִ�ָ�ֶנה ֵ�ית ֱאלִֹקי  ֶזה. ֶ�ַעל  ְיֵדי ֶזה ַהְרֵ�ה ִיְז$* ִלְת�*ָבה ַ$ִ+ְזָ$ר ְלֵעיל. ְלֵעיל
 :ְוִיְתַ@ֵ&# ַה$ֹל ִ�ְמֵהָרה ְ�ָיֵמינ* Cֵמ#


